
 

 
 

 

            São Paulo, 07 de Junho de 2021. 

Informativo de Comércio Exterior 
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Publicação de Legislação de Comércio Exterior – Maio de 2021 

1- Resumo de legislação de comércio exterior no mês de Maio de 2021 

 Decreto Nº 10.705, de 26 de maio de 2021 – Publicado no D.O.U. de 27/05/2021 

Promulga a Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo dos Emirados Árabes Unidos para Eliminar a Dupla Tributação em 

Relação aos Tributos sobre a Renda e Prevenir a Evasão e a Elisão Fiscais e o seu 

Protocolo, firmados em Brasília, em 12 de novembro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10705.htm  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 653, de 14 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

14/05/2021 Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-653-de-14-de-maio-de-2021-

320050685  

 

 Portaria (Casa Civil) Nº 654, de 28 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

28/05/2021 Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada no 

País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-654-de-28-de-maio-de-2021-

322920763  

 

 Portarias de 6 de maio de 2021 – Publicadas no D.O.U. de 07/05/2021 

Presidência da República - João Rossi é nomeado Secretário Especial Adjunto 

de Comércio Exterior Publicada a Portaria nº 485/21, que nomeia João Luis Rossi 

para exercer o cargo de Secretário Especial Adjunto da Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portarias-de-6-de-maio-de-2021-318461971  

 

 Decreto Legislativo Nº 19, de 2021 – Publicado no D.O.U. de 13/05/2021 Aprova o 

texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 

Governo do Japão sobre Assistência Administrativa Mútua e Cooperação em 

Assuntos Aduaneiros. Este acordo tem como principal objetivo promover a 

cooperação entre as Administrações Aduaneiras de cada país para garantir a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10705.htm
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aplicação correta da legislação aduaneira internacional. Ademais, o tratado é 

importante para a facilitação do comércio entre os dois países, pois prevê a 

troca de experiências, meios e métodos que se tenham mostrado eficazes na 

execução de atividades aduaneiras, bem como estreita a cooperação 

bilateral entre o Brasil e o Japão. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-319570034  

 

 Portaria ALF/VCP Nº 13, de 06 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

07/05/2021 Padronizar, para as cargas recebidas neste Aeroporto, a informação 

de consignatário no Sistema Mantra. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117426 

 

 Portaria ALF/URA Nº 5, de 11 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

13/05/2021 Disciplina o horário de funcionamento e liberação dos despachos 

de exportação nos sábados e feriados não concomitantes com feriado da 

República Argentina 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117539 

 

 Ato Declaratório Executivo RFB Nº 4, de 29 de abril de 2021 – Publicado no D.O.U. 

de 04/05/2021 Dispõe sobre a adequação da Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de 

dezembro de 2016, às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum do 

Mercosul (NCM). 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/ato-declaratorio-executivo-rfb-n-4-de-29-

de-abril-de-2021-317624464  

 

 Portaria ALF/GIG Nº 6, de 10 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

21/05/2021 Disciplina o retorno de carga entregue indevidamente no Terminal 

de Carga Aérea de Importação. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117731  

 

 Portaria ALF/GIG Nº 7, de 14 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

24/05/2021 Define a organização interna e disciplina as atribuições regimentais 

no âmbito da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto 

Internacional do Galeão. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117768  
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 Portaria ALF/SFS Nº 1, de 26 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/05/2021 Estabelece os horários de jornada de trabalho e de atendimento da 

Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São Francisco do Sul/SC. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117878 

 

 Portaria DRF/NIU Nº 7, de 25 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

28/05/2021 Estabelece termos e condições para a instalação e funcionamento 

de Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), na 

jurisdição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, e dá 

outras providências. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117865 

 

 Portaria ALF/SPO Nº 13, de 27 de maio de 2021 – Publicado(a) no D.O.U. de 

31/05/2021 Disciplina os procedimentos relacionados ao agendamento de 

posicionamento de cargas nos recintos alfandegados jurisdicionados pela 

ALF/SPO e pelas DRF da 8ª RF e à verificação remota de mercadorias por meio 

de imagens, na importação, na exportação e no trânsito aduaneiro de 

mercadorias. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&

idAto=117894  

 

 Resolução GECEX Nº 192, de 3 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

04/05/2021 Concede redução temporária da alíquota do Imposto de 

Importação ao amparo da Resolução nº 49, de 07 de novembro de 2019, do 

Grupo Mercado Comum do MERCOSUL e promove ajustes correlatos à matéria. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-192-de-3-de-maio-de-

2021-317509817 

 

 Resolução GECEX Nº 204, de 24 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/05/2021 Prorroga a vigência da redução temporária (até 31/12/2021), para 

zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação ao amparo do artigo 50, 

alínea d, do Tratado de Montevidéu de 1980, internalizado pelo Decreto 

Legislativo nº 66, de 16 de novembro de 1981, tendo por objetivo facilitar o 

combate à pandemia do Corona Vírus / Covid-19. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-204-de-24-de-maio-de-

2021-321774833  
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 Resolução GECEX Nº 205, de 24 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/05/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Capital que menciona, na condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-205-de-24-de-maio-de-

2021-321783759  

 

 Resolução GECEX Nº 206, de 24 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

25/05/2021 Altera para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação 

incidentes sobre os Bens de Informática e Telecomunicações que menciona, na 

condição de Ex-tarifários. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-206-de-24-de-maio-de-

2021-321789156  

 

 Resolução GECEX Nº 207, de 28 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

31/05/2021 Aprova o Regimento Interno do Comitê de Alterações Tarifarias. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-207-de-28-de-maio-de-

2021-322992561  

 

 Resolução GECEX Nº 210, de 28 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

31/05/2021 Altera o Anexo II da Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016 

(redução para zero (0%) o imposto de importação de palmiste - NCM 1513.29.10 

- De amêndoa de palma - palmiste/coconote, por um período de 90 dias, 

vinculado a uma cota de 59.500 toneladas. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-210-de-28-de-maio-de-

2021-322992399 

 

 Circular SECEX Nº 31, de 7 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 10/05/2021 

(Republicada no DOU de 12/05/2021) Torna público os prazos que servirão de 

parâmetro para o restante da investigação de prática de dumping nas 

exportações para o Brasil de anidrido ftálico (NCM 2917.35.00), originário de 

Israel e da Rússia. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2031_2021%20-

%20Republicacao.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 32, de 18 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

19/05/2021 Publicada a Circular Secex nº 32/21 que abriu consulta pública para 

apresentação de manifestações a respeito de negociações de acordos de livre 

comércio entre o Mercosul e o Vietnã e o Mercosul e a Indonésia. As 

manifestações poderão ser formuladas por todos os interessados (de cidadãos, 

empresas e entidades de classe à associações de consumidores, ONGs e 

estados e municípios) e deverão ser encaminhadas até o dia 17/07. 
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 Circular SECEX Nº 33, de 19 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

20/05/2021 Torna público a atualização do Compromisso de Preços para 

amparar as importações brasileiras de ácido cítrico, citrato de sódio, citrato de 

potássio, citrato de cálcio e suas misturas (NCM 2918.14.00 e 2918.15.00), 

fabricado pelas empresas COFCO Biochemical (Anhui), COFCO Biochemical 

(Maanshan) Co. Ltd. e RZBC (Juxian) Co. Ltd. e exportado para o Brasil 

diretamente ou via a trading company RZBC Import & Export Co. Ltd. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2033_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 36, de 21 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

24/05/2021 Abre Consulta pública para que sejam apresentadas dúvidas e 

sugestões a respeito da proposta de transição da condução dos processos de 

defesa comercial do Sistema Decom Digital (SDD) para o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI). 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2036_2021.pdf 

 

 Circular SECEX Nº 37, de 31 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/06/2021 Inicia avaliação dos elementos probatórios para a retomada da 

cobrança do direito antidumping nas importações brasileiras de resina de 

policloreto de vinila obtida por processo de suspensão (PVC-S), NCM 3904.10.10, 

originárias da China. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2037_2021.pdf  

 

 Circular SECEX Nº 38, de 31 de maio de 2021 – Publicada no D.O.U. de 

01/06/2021 Abre consulta pública para que sejam apresentados comentários e 

sugestões a respeito da proposta de Portaria que dispõe sobre as petições 

relativas a investigações originais, revisões e outros procedimentos previstos no 

Decreto no 1.751/1995, no Decreto no 9.107/2017, no Acordo Sobre Subsídios e 

Medidas Compensatórias do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e 

Comércio - GATT/1994, na Lei nº 9.019/1995, na Resolução CAMEX nº 63/2010 e 

detalha metodologias para o cálculo do montante de subsídios. 

file:///C:/Users/ricardo/Downloads/Circular%20SECEX%2038_2021.pdf  

 

 ANVISA - Anvisa acresce assinatura digital à importação / Exigência entrará em 

vigor a partir do dia 1º/07 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

tornou pública sua decisão de exigir a utilização de assinatura digital do 

responsável pela importação. Com a nova exigência, as empresas deverão 

utilizar certificados digitais do tipo e-CNPJ ou e-CPF, emitidos por autoridades 

certificadoras reconhecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
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(ICP/Brasil). Segundo a Gerência de Controle Sanitário de Produtos e Empresas 

em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados (GCPAF), a medida 

visa garantir a segurança e autenticidade dos documentos submetidos. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-exige-

assinatura-digital-em-processo-de-importacao 

 

 

Atenciosamente,  
 

 

Ricardo de Nobrega 

Gerente de Comércio Exterior  

 

 

 

 

Fontes consultadas para compilação de dados: Presidência da República, Portal Legislativo, 

Casa Civil, Ministério da Economia, Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior, 

Câmara de Comércio Exterior, Anvisa e PATRI. 
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